
                   
                 

   
 
 
 
 
 

 
  

I CONCURS DE DIBUIX ESBORREM EL DOLOR INFANTIL 

 

La Càtedra de Dolor Infantil URV-FG promou la iniciativa “Esborrem el Dolor Infantil” i 

convoca el que és el seu primer concurs de dibuix. En essència, es tracta d’ajudar a 

sensibilitzar a la societat sobre el problema que representa el dolor crònic per a aquests joves 

i les seves famílies.  

 

BASES 

1. Objecte del concurs 

 La Càtedra de Dolor Infantil URV-FG convoca el I Concurs de dibuix i convida a tots els 

i les alumnes de primària, de 1r i 2n de secundària i d’educació especial de les escoles 

públiques, concertades i privades del Camp de Tarragona a participar-hi. Aquesta és una 

activitat col·lectiva, i per a participar-hi cal fer-ho a través del centre docent corresponent o 

de l’Associació de Mares i Pares (en endavant AMPA) del centre. Això vol dir que no 

s’acceptaran dibuixos que es presentin per ambdues vies, i que en cas de duplicitat 

tots els dibuixos presentats quedaran invalidats. El concurs té quatre categories. Una 

categoria amb els alumnes de 1r, 2n i 3r de primària; una altra amb els alumnes de 4rt, 5è i 

6è de primària; una altra amb els alumnes de 1r i 2n d’ESO (secundària) i finalment una 

categoria per a alumnes d’educació especial.  

  

2. Procediment: com concursar? 

Per a participar al concurs, els centres docents o les AMPAs hauran de mostrar el seu 

interès  enviant un missatge de correu electrònic confirmant  la participació a l’adreça: 

concurs_esborrardolor2018@urv.cat, indicant les categories a les que es presentaran. El 

termini per a enviar aquest missatge confirmant l’interès a participar és el 23 de març 

de 2018.  
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 Cada escola o AMPA podrà presentar un màxim de 4 dibuixos, un per a cada 

categoria. Els centres docents o AMPAs són els responsables de triar els dibuixos que volen 

presentar al concurs. Els dibuixos han de ser realitzats individualment, i solament s’admetrà 

un dibuix per alumn@. Els centres docents o AMPAs han d’omplir les dades que es demanen 

a la fitxa de participació i segellar-la.  

 

Els centres docents o AMPAs han d’enviar els dibuixos i la fitxa de participació per 

correu postal certificat  al Departament de Comunicació de la Càtedra de Dolor Infantil 

abans del 22 de juny de 2018 indicant al sobre “Tema: Concurs de dibuix – Esborrem el 

dolor infantil”.  

 

Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundació Grünenthal 
Att. Departament de Comunicació 
Concurs de Dibuix – Esborrar el dolor infantil 
Universitat Rovira i Virgili 
Departament de Psicologia  
Edifici Ventura i Gasol, Planta 4º, Seminari 2  
Ctra. de Valls s/n 
43007 Tarragona 

 

Els alumnes interessats a participar han de fer un dibuix que mostri la forma com farien 

desaparèixer (esborrarien) el dolor infantil.  Els dibuixos poden presentar-se en un o en 

diversos colors. No s’hi poden incloure textos, i solament les paraules “dolor infantil” podrien 

tenir-hi cabuda. El dibuix s’ha de presentar en un full normalitzat que se’ls farà arribar un cop 

rebut el correu electrònic de confirmació d’interès en participar. Igualment, el full normalitzat 

es pot descarregar de la web de la Càtedra de Dolor Infantil: http://www.dolor-

infantil.catedra.urv.cat/, en l’apartat Esborrem el Dolor Infantil/ I Concurs de Dibuix. Els 

dibuixos que no s’ajustin a aquesta norma, no s’admetran i perdran la possibilitat de participar 

en el concurs.  
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3. Premis 

 S’atorguen 4 primers, 4 segons i 4 tercers premis, és a dir un primer, un segon i un 

tercer premi per a cada categoria. Així doncs el I Concurs de Dibuix Esborrem el Dolor 

Infantil repartirà un total de 12 premis. Els premis individuals consisteixen en un lot de 

productes donats per l’empresa Milan que col·labora d’aquesta manera en el concurs. Els 

lots consten de: 

 

Categoria 1r, 2n i 3r primària 

1r premi (estoig de dos pisos ple) 2n premi (capsa de retoladors) 3r premi (Magic Panel) 

 
 

 

 

Categoria 4t, 5è i 6è de primària 

 

1r premi (Kit material ple) 2n premi (capsa de retoladors) 3r premi (capsa colors de fusta) 

 
 

 

 
 



                   
                 

   
 
 
 
 
 

 
 
Categoria 1r i 2n ESO 
 
 
1r premi (motxilla, segons estoc) 2n premi (Kit material ple) 3r premi (capsa colors de fusta) 

 

 
 

 
 
 
Categoria Educació Especial 
 
1r premi (estoig dos pisos ple) 2n premi (capsa de retoladors) 3r premi (capsa colors de fusta) 

 

  

 
Les escoles o AMPAs participants també opten a premi. Aquelles escoles o AMPAs, 

els/les alumn@s de les quals hagin obtingut un guardó individual, rebran el premi següent: 

 Per 1 o 2 alumnes premiats: 100€ 

 Per 3 alumnes premiats: 200€ 

 Per 4 alumnes premiats: 600€ 

 

Aquest import serà ingressat en un compte corrent a nom de l’escola o AMPA participant. 



                   
                 

   
 
 
 
 
 

 

 Cap premi quedarà desert. Els/les alumn@s i centres o AMPAs participants guanyadors 

rebran confirmació via correu electrònic a finals de setembre de 2018. 

  

 L’acte de lliurament dels premis als dibuixos guardonats tindrà lloc a principis d’octubre. 

En aquest acte, els/les guanyadors/es del concurs rebran el premi individualment, i el 

representant de l’escola o AMPA el premi segons el barem anterior.  

 

 Els dibuixos premiats serviran per a il·lustrar el calendari de l’any 2019 que editarà la 

Càtedra de Dolor Infantil URV-FG. A més de continuar amb la campanya de sensibilització 

vers el problema del dolor crònic infantil i per a recollir diners amb els que ajudar a finançar 

la recerca en aquest àmbit. Per tant, les escoles i/o AMPAs participants i els/les alumnes 

autors/es dels dibuixos estan d’acord en acceptar les bases del concurs i cedir els drets  de 

reproducció i imatge a la campanya, amb els objectius aquí declarats. 

 

4. Resolució del premi 

  

L’elecció dels dibuixos guanyadors es realitzarà en dues fases.  

 

Primera fase: un jurat, format pels membres de la Càtedra de Dolor Infantil URV –Fundación 

Grünenthal, escolliran els dotze millors dibuixos de cada categoria, valorant tant el 

simbolisme com la qualitat de l’expressió artística del dibuix.  

 

Segona fase: aquests dibuixos seran exposats a votació popular a través de les xarxes 

socials de la Càtedra de Dolor Infantil, tant Facebook (@algos.catedra), com Instagram 

(@dolorinfantil). Els dibuixos que obtinguin més “m’agrada” seran els guanyadors (primer, 

segon i tercer premi) de cada categoria.  

 

 El veredicte del jurat és inapel·lable, i el fet de participar en el concurs comporta 

l’acceptació d’aquestes bases. 

 

https://www.facebook.com/algos.catedra/
https://www.instagram.com/dolorinfantil/


                   
                 

   
 
 
 
 
 

 

Sobre Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundació Grünenthal 

Sota el lema ‘Investigar, compartir, millorar’, la Fundació Grünenthal i la Universitat Rovira i Virgili creen al 2015 la Càtedra 

de Dolor Infantil amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb dolor. Es tracta de la primera 
iniciativa d’aquestes característiques que es posa en marxa a Espanya i la formen un grup multidisciplinar de professionals 
interessats en millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb dolor. Aquesta Càtedra desenvolupa múltiples 
activitats relacionades amb la recerca, la transferència de coneixement i la sensibilització social, com són la formació a 
professionals sanitaris, el disseny i desenvolupament de programes específics de recerca, la promoció del coneixement 
sobre dolor i l’impuls de noves iniciatives per atendre a nens i adolescents amb dolor crònic.  

 
 
Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

Per a més informació, contactar amb: 

 
Lluïsa Bertran | Departament de Comunicació 
Càtedra de Dolor Infantil URV – Fundació Grünenthal 
Unitat per a l’Estudi i Tractament del Dolor -  ALGOS 
Telèfon: (+34) 977 55 86 58 
concurs_esborrardolor2018@urv.cat 
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